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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015  у даљем тексту: Закон), Комисија за јавну набавку подноси:  

 

О Д Г О В О Р 

на захтев за измену конкурсне документације за ЈНМВ 04/18 

Израда пројектно-техничке документације 

 

У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 04/18 – Израда пројектно-техничке 

документације, сагласно члану 63. став 2. пристигло је питање којим се од Наручиоца захтева измена 

конкурсне документације за предметну јавну набавку. 

Питање:  
Поштовани,  
обраћамо Вам се у вези јавнe набавкe мале вредности бр: 04/18 – Израда пројектно-техничке 

документације за потребе Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји.  

Наиме, у конкурсној документацији сте као обавезу навели да је понуђач дужан да пре подношења 
понуде обиђе локацију.  

Сматрамо да обилазак локације пре самог добијања посла није потребан јер се израда пројекта ради 

на основу јасно дефинисаних и Законом уређених правила и прописа и у складу са документацијом 

добијеном од надлежних институцијa и у складу са захтевима Наручиоца који морају бити у складу 

са прописима и Законима.  

Такође смо стекавши увид у конкурсну документацију уочили да је јасно дефинисано да се цена не 

може мењати, те самим тим обилазак локације због одређивања цене није обавезан јер како сте 

навели у конкурсној документацији на страни 14, под тачком 11.Услови плаћања, рок испоруке, 

гаранција и остали захтеви од којих зависи прихватљивост понуде, став 2. „Цена: Понуђена цена мора 
да обухвата и све пратеће трошкове осим трошкова према надлежним институцијама, које сноси 

Наручилац (административне таксе и накнаду за услуге). Додатни трошкови, изван и осим понуде 

неће бити признати од стране Наручиоца, нити се могу наручити, нити наплатити“, из чега се јасно 
може закључити да сваки губитак или штету подноси директно Понуђач односно Извођач радова а не 

Наручилац радова.  

А никако мање битна није ни чињеница да обилазак локације тј. неиспуњавање те обавезе не може 
довести до тога да Наручилац не разматри понуду Понуђача који није обишао локацију и нема 

потврду јер то није у складу са Законом о јавним набавкама.  

Уколико одлучимо да ипак доставимо понуду за наведену јавну набавку, а узимајући у разматрање 

све чињенице, желимо да Вас обавестимо да ћемо бити приморени да се обратимо Републичкој 

комисији уколико наша понуда не буде прихваћена као исправна зато што немамо Потрвду о 

обиласку локације, те Вас молимо да још једном размотрите са правне и законске основе да ли је 

обилазак заиста потребан. 

Одговор: 

Наручилац је, у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 
124/1214/2015 и 68/2015), припремио конкурсну документацију за јавну набавку мале вредност ЈНМВ 

04/18 – Израда пројектно-техничке документације. 

Наручилац је у складу са чланом 76. Закона прописао додатни услов обиласка локације у циљу 
упознавања потенцијалних понуђача са обимом посла који је предмет јавне набавке, као и из разлога 

бржег увођења у посао понуђача који буде изабран као најповољнији.  

Пошто смо примили горе наведени захтев којим се тражи брисање обвезног обиласка локације 

као додатног услова за учествовање у јавној набавци, мишљења смо да овакав услов само иде у корист 

потенцијалних понуђача, али да може бити прихваћен од старне Наручиоца. 

 

У складу са горе наведеним Наручилац прихвата захтев за изменом конкурсне документације и 
продужава рок за подношење понуда, који ће бити објављен у складу са Законом. 

Овај одговор ће бити објављена на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 
 

Комисија за јавну набавку 


